اللجنة المشتركة للحوار الالهوتى

بين الكنيسة األرثوذكسية والكنائس األرثوذكسية الشرقية
المركز األرثوذكسى للبطريركية المسكونية فى جنيف
 28-23سبتمبر 1990
مقدمة
عقد االجتماع الثالث للجنة المشتركة للحوار الالهوتى بين الكننسية اثرثوسكسينة والكنياألر اثرثوسكسينة الشيرينة
فى المركز اثرثوسكسى للبطرنركنة المسكوننة فى شامبنزى بجننف م  28 -23ستمبر .1990
اجتم ييل الممثل ييو الرس ييمنو لن يياأللتى الكن يياألر اثرثوسكس يينة ومستش ييارن ا ف ييى ج ييو مي ي ال ييال ب ييالرو الق ييدر
ومشاعر أخونة مسنحنة دافألية ويلبنية .لقيد اختبرنيا الةينافة الكرنمية الجيواد لقداسية البطرنير دنمترنيور اثو
احب الننافة المط ار دماسيكننور مطي ار سونسي ار فيى المركيز اثرثوسكسيى للبطرنركنية المسيكوننة.

م خال

ويييد عمي لنييا اسييتقبالن عحنميين واحييد فييى مقيير المطي ار دماسييكننور وااخيير فييى مقيير

يياحب ال خاميية السييند

كركننور س نر النونا فى اثما المتحد والسند زوجته.
حة يير المش ييتركو اثربن يية والثالث ييو اانح يير ياألم يية اثس ييماا مي ي النمس ييا وبل ارن ييا ويب يير

وتشنكوس ييلوفاكنا

وم يير وأثنوبنييا وفننلنييدا والنونييا وال نييد ولبنييا وبوالنييدا وسونس ي ار وسييورنا والمملكيية المتحييد والوالنييا

المتحييد

اثمرنكنة واالتحاد السوفنتى االكننسة الروسينة كننسية جورجنيا والكننسية اثرمننية ونويسيالفنا .رأر سي
االجتماعا

بالمشاركة

أنياا

احبا الننافة المط ار دماسكننور مط ار سونس ار والمط ار بنشوى مط ار دمنياط .فيى

خطابه اإلفتتاحى حث المط ار دماسكننور المشتركن على "النم برو اإلتةاع والمحبة اثخونية واالعتيراف
المشتر " حنث نقودنا "رب اإلنما ورأر الكننسة" بروحه القدور ثسرع طرنق نحو الوحد المشتركة.
تلقييى االجتميياع تقرن يرن اثو م ي اللجنيية الالهوتنيية ال رعنيية التييى اجتمن ي
ا 22-20سيبتمبر  1990والثييانى مي اللجنيية ال رعنيية للناليييا

فييى المركييز اثرثوسكسييى بشييامبنزى

الرعونيية التييى اجتمني

م يير ا 31نن ييانر –  4فب ارن يير  . 1990اثبح يياث التالن يية الت ييى ي ييدم

بييدنر اثنبييا بنشييوى فييى

يل ييى اللجن يية ال رعن يية ت ييا توزنن ييا عل ييى

المشتركن وهى:
 -1ال يينايا

النقاألدنيية والحرومييا

الخا يية بالمجييامل المحلنيية والمسييكوننة فييى يطييار المحيينط اإلجتميياعى-

للبروفسور الموير جو رومانندر -الكننسة النوناننة.
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والق ي ار ار

 -2الحرومييا

المجمننيية  -نقطتيين نجييب االت يياق علن مييا إلعيياد الشييركة بيين اثرثييوسكر الشييرينن

واثرثوسكر  -للدكتور باولور مار يرن ورنور مط ار دل ى  -كننسة السرنا اثرثوسكر فى الشرق.
 -3النوام التارنخنة ومجمل خلقندوننة  -لألب تادرر ملطى  -الكننسة القبطنة اثرثوسكسنة.
 -4النوامي ي التارنخن يية وتنبني ي ار مجم ييل خلقندونن يية  - 451للبروفس ييور فالس يينور فن ييدار -بطرنركن يية النون ييا
اثرثوسكر فى اإلسكندرنة.
 -5ت سنر النقاألد الكرستولوجنة النوا  -للمط ار جورج خوةر  -بطرنركنة النونا اثرثوسكر بأنطاكنا.
 -6ت سي يينر النقاألي ييد الكرسي ييتولوجنة الني ييوا  -لألسي ييقف مسي ييروب كرنكورني ييا  -الكننسي يية اثرمنني يية الرسي ييولنة في ييى
يتشمنازن .
هييسا اثبحيياث الس ي

وتقرن يرن للجنيية ال رعنيية مييل "ملخ ي

أدنر أبابا  1971والتى أرفق

النتيياألل" الخييا

بتقرنر اللجنية الالهوتنية ال رعنية كاني

فى تل النقاط وما سننم  .ويد شكل

بييالحوار ال اربييل ينيير الرسييمى فييى

هيى اثسيار للمنايشية المكث ية واليودود

لجنة لنم مسود مكونة م المطي ار جيورج خوةير والمطي ار بياولور

م ييار يرن ورن ييور ورأل يينر اثس يياي ة كاشنش يينا ورأل يينر اثس يياي ة جارنم ييا والبروفس ييور الم ييوير ج ييو رومانن ييدر
والمط ي ار متييى مييار أسييتاثنور اسييورنا والبروفسييور أن ييا دنمتييرو ابل ارنييا مييل البروفسييور فنييدار واثسييقف
كرنكورنييا السييكرتارن المشيياركن  .هييسا اللجنيية يام ي
ويام

بييتخراج مسييود لالت اينيية الثاننيية مييل تو يينا

لجنة أخرى مكونة م البروفسور بابافاسنلسنو ايبر

بيياولور م يار يرن ورنييور ولنكاسييلتنا
مسود للتو نا
فنما نلى ن

للكنيياألر.

أسقف خرنستوفورر اتشنكوسيلوفاكنا والمطي ار

هبتم يرنا اأثنوبنييا مييل الييدكتور ااب جييورج د ارجييار كسييكرتنر بييتخراج

الخا ة باثمور الرعونة.

االت اينة الثاننة مل التو نا

ويد تا االت اق علن ا باإلجماع.

بيان اإلتفاق الثانى والتوصيات
المقدمة إلى الكنائس

ي بن ييا اإلت يياق اثو الخ ييا بالكرنس ييتولوجنة ال ييسى تبنتاييه اللجن يية المش ييتركة للحي يوار الاله ييوتى ب يين الكننس يية
اثرثوسكسيينة االبنزنطنيية والكنيياألر اثرثوسكسيينة الشييرينة فييى لقاألنييا التييارنخى بييدنر اثنبييا بنشييوى بم يير مي 20
يلى  24ننانر  1989نشك اثسار ل سا اإلت اق الثانى وسل بتأكند ينماننا وف منا المشتر
الخطوا

والتو ينا

التيى نجيب أ تتخيس ثجي الشيركة بين عياأللتى الكنياألر فيى نسيوع المسينى ربنيا اليسى

الجمنل واحداً".
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عليى

يلاى" :لنكيو

 .1تت ييق كلتيا النيياأللتن علييى يدانيية ال رطقيية اثوطاخنيية .يس تنتييرف الناأللتييا بييأ اللويييور اثينييوا الثييانى فييى
الثالوث القدور الوحند المولود م ااب يب ك اليدهور والمسياوى ليه فيى الجيوهر

Co-essential

ييد تجسيد

وولد م النسراا مرنا والد اإلله وهو مساو تماماً لنا فى الجوهر ينسا كام بن ر وجسيد وعقي ؛ ييد
فييى النييوا الثالييث و ييند يلييى ااب السييماوى حنييث نجليير عي نميين

ودفي وييياا مي اثميوا

ُ ييلب ومييا
ااب كييرب للخلنقيية كل ييا .ويييد أعل ي فييى نييوا الخمسيين

عنييد حلييو الييرو القييدر أ الكننسيية هييى جسييدا

وننتحر مجنأله الثانى فى كما مجدا كما جاا فى الكتب.
 .2تدن الناأللتا البدعة النسطورنة والنسطورنة الخ نية التيى لثنألودورني

أسيقف ييور  .وييد يت قتيا عليى أنيه ال

نك ى مجرد القو بأ المسنى مساو إلبنه ومساو لنا فى الجوهر أنه بالطبننة هو اهلل وبالطبننة هيو ينسيا
ينمييا نلييزا بالةييرور التأكنييد علييى أ اللويييور الييسى هييو بالطبننيية اهلل يييد
م ا الزما .
 .3يت ق

كلتا الناأللتن على أ أينوا اللويور

ييار بالطبننيية ينسيياناً بتجسييدا فييى

ار مركبياً  بتتحياد طبننتيه اإلل نية ينير المخلويية

بما فى سل طايت ا وارادت ا الطبنننة والتى نشتر فن يا ميل ااب واليرو القيدر بالطبننية اإلنسياننة المخلويية
التى يتخسها بتجسدا وجنل ا خا ة به بما فى سل طايت ا وارادت ا الطبنننة.
 .4يت قي

كلتييا النيياأللتن علييى أ الطبنننتيين بطايات مييا وارادت مييا الخا يية ب مييا يييد يتحييدتا أينومنياً وطبنننياً بييال

 .5يت ق

كلتا الناأللتن على أ السى نرند وننم على الدواا هو اثينوا الواحد للكلمة المتجسد.

يمتزاج وال ت ننر بال ينقساا وال ين

 .6يت ق ي

ا

وأ التمانز بنن ما فى ال كر فقط (.)  

كلت يا النيياأللتن علييى رفيير ت سيين ار

المجييامل التييى ال تت ييق بالتميياا مييل ي يرار المجمييل المسييكونى

الثالث ورسالة القدنر كنرلر السكندرى لنوحنا اثنطاكى اسنة 433ا .
 .7وافييق اثرثييوسكر علييى أ نسييتمر اثرثييوسكر الشييرينو فييى الح يياح علييى ي ييطالح ا التقلنييدى الكنرلسييى:
"طبنني ي يية واحي ي ييد متجسي ي ييد هلل الكلمي ي يية"  ،     حني ي ييث ننترفي ي ييو
بالوحداننة والمساوا المزدوجة فى الجوهر للويور اثمر السى أنكرا أوطياخى .نسيتخدا اثرثيوسكر أنةياً هيسا

اإل طال  .نت ق اثرثوسكر الشرينو بأ اثرثوسكر مبررو فى اسيتخدام ا

ين ة الطبننتين

حنيث ين يا

ييحنحاً فييى

فسيير كنيرلر هييسا االسييتخداا ت سيين اًر
نقييرو أ التمييانز "فييى ال كيير فقييط"  .  لقييد ا
رسييالته يلييى نوحنييا اثنطيياكى وفييى رسيياألله يلييى أكيياكنور أسييقف ملتيين ) (PG 77, 184-201والييى أولوجنييور
ا(PG 77, 224-228

والى سكسننسور ).(PG 77, 228-245
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كلتيا النيياأللتن المجييامل المسييكوننة الثالثيية اثولييى التييى تشي اك منراثنييا المشييتر  .بخ ييو

 .8يَبلَي

المجييامل

اثربنة اثخنر للكننسة اثرثوسكسنة أير اثرثيوسكر أنيه بالنسيبة يلين ا فيت النقياط السيبل الميسكور بنالنيه هيى

أنةياً تنييالنا مجييامن ا اثربنيية اثخنيير بننمييا ننتبيير اثرثييوسكر الشييرينو بنييا اثرثييوسكر هييسا هييو ت سيينرها.

ب سا ال ا نتجاوب اثرثوسكر الشرينو مل هسا الت سن ار

ينجابناً.

فنمييا نتنلييق بتنليينا المجمييل المسييكونى السييابل للكننسيية اثرثوسكسيينة نوافييق اثرثييوسكر الشييرينو بييأ الالهييو
بتك يرنا اثنقونييا

الخييا

وممارسيية سل ي اثميير الييسى ننلييا بييه هييسا المجمييل نت ييق أساس ياً مييل تنليينا اثرثييوسكر

الشرينن وممارست ا منس زم يدنا يب يننقاد المجمل بوي

طون

وأنه ال نوجد أى خالف فى هسا ال دد.

 .9على ةوا يت اينتنيا الخا ية بالكرنسيتولوجنة االمسينحناننة يليى جيوار التأكنيدا
فقد ف منا اا بوةو أ الناأللتن يد ح حتيا عليى اليدواا بيتخال
االمسنحنانى اث ين

المشيتركة الميسكور عالنيه

ن ير اإلنميا اثرثوسكسيى الكرنسيتولوجى

ميل التقلنيد الرسيولى ينير المنقطيل االمسيتمر بيالريا مي اسيتخدام ما اإل يطالحا

الكرنسييتولوجنة االمسيينحناننة بطييرق مختل يية .أ هييسا اإلنمييا المشييتر وال يوالا المسييتمر للتقلنييد الرسييولى هييو
اثسار السى علنه ننب ى أ تقوا وحدتنا وشركتنا.
 .10يت ق

التى

الناأللتا على أنه نجب على الكناألر رفل ك الحروا اأناثنما واإلدانا

يدر فيى الماةيى
وسلي بننميية اهلل

والتييى تقسييمنا اا وسل ي لكييى تُي از مخيير عقبيية أميياا الوحييد الكامليية والشييركة بيين النيياأللتن
ويوته .يت قي كلتيا النياأللتن عليى أ رفيل الحيروا واإلدانيا سيوف تيتا عليى أسيار أ المجيامل واابياا اليسن
ُحرموا أو أُدننوا سابقاً لا نكونوا هراطقة.
لسل نو ى يلى كناألسنا بتتخاس الخطوا
أ

النملنة التالنة:

نجييب علييى اثرثييوسكر رفييل ك ي الحييروا واإلدانييا

ةييد ك ي مجييامل ومبيياا اثرثييوسكر الشييرينن

السن سبق ل ا حرم ا أو يدانت ا فى الماةى.
ب نرفييل اثرثييوسكر الشييرينو –فييى ن يير الوي ي  -ك ي الحييروا واإلدانييا

ةييد ك ي مجييامل اثرثييوسكر

ومباأل ا السن تا حرم ا أو يدانت ا فى الماةى.
ج

على الكناألر فراداً أ تقرر أسلوب رفل الحروا.

واس نثق فى يو الرو القدر رو الحق والوحد والحيب نسيلاا بنيا يت اينيا هيسا وتو يناتنا يليى كناألسينا الميوير
لدراست ا وعم الالزا م لن أ نقودنا سا

الرو يلى تل الوحد التى م أجل ا
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لى ربنا ون لى.
ا

